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JUSSACTIU
CONSELL D’
ADMINISTRACIÓ
El dia 10-12-14 el president de la
Societat de Foment va convocar el
Consell d’Administració amb el
següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta,
de la reunió anterior, que ja
tenen en el seu poder els
consellers.
2. Informe de gestió.
3. Torn obert de paraules.

BASE DE DADES PER A
LA CREACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL
Hem creat una base de dades que
reculli el màxim número de
persones que estiguin interessades
en desenvolupar la seva carrera
professional al Pallars. Necessitem
que els interessats es posin en
contacte amb nosaltres per a
concretar dia i hora per poder
programar una entrevista
personalitzada.
És molt important que les persones
interessades en contactar amb la
Societat de Foment ens facin
arribar el seu Currículum.
El telèfon de contacte és:
973 653279 Cal preguntar per
l’Enric Bardella.

SUMMIT INVERSORS
ANDORRA & PALLARS
Vàrem organitzar una reunió de
treball al Pallars, en la que
assistiren els senyors: Eduard
Navarro, Cadena pirenaica RTV; A.
Ferraz, Cadena pirenaica RTV;
Carles Rabaneda, ROCROI; Josep
Cervós, Cervós Grup; Joan Font,
assessor. Aquesta trobada va
servir per anar definint propostes i
actuacions a endegar perquè el
Summit Inversors Pallars & Andorra
sigui un èxit.
A continuació us passo un breu
resum dels temes tractats:
 Organitzar el Summit el dia 7
de maig del 2015.
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 Valoració positiva dels
projectes comentats
durant la reunió i a
presentar en el
Summit: Tren dels
Cims, Camp de Golf,
Hotel a Salàs del
Pallars, Postgrau en
Turisme de Muntanya
(UdA, UAB,
JUSSACTIU), El
Parque de los
Invencibles. projectes
que s'hauran d''acabar
d'analitzar i assegurar
un bon treball per una
bona presentació i
també prospectar si
poden haver-hi altres
d'interessants per
substituir algun
d'aquests en el cas
que s'esdevinguessin
problemàtics.
 Format de presentació de
projectes: Elevator Speech.
 Incorporació a les jornades
de la Diputació de Lleida i
GlobaLleida, Capital Risc
d’Andorra, Govern Andorra,
Camara de Comerç
d’Andorra.
 Cobertura assegurada pels
mitjans de comunicació
locals, catalans i espanyols.
 Participació de la revista
Capital i realització d’un
programa de radio “Capital
Radio” des de la seu del
esdeveniment.
Està prevista la participació en el
Summit del Senyors: Albert
Fodrà (Fiscalista); Leopoldo
Abadia (Conferenciant); Xavier
Gabriel (Bruixa d’Or)
Vàrem acordar que, passat festes,
crearíem una comissió executiva
per desenvolupar el Summit, en la
que estiguessin representats el
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Consell d'Administració i el Consell
Assessor de Jussactiu.

INVERSIONS I
PARTICIPACIONS

Cal recordar que JUSSACTIU
proporciona els contactes de
empreses, particulars,
bussines angels, fons de
inversió, etc., disposats a
estudiar la possibilitat
d’invertir en tot tipus de
projectes.
Sols cal que els interessats es
posin en contacte amb
nosaltres per a estudiar la
viabilitat del projecte.

ORGANITZACIÓ DE LES
JORNADES TÈCNIQUES
POSTGRAU TURISME DE
MUNTANYA
Resum de la reunió per a
l'organització de les Jornades
Tècniques
La reunió va tenir lloc a l’Universitat
d'Andorra
Hi varen assistir els senyors: Enric
Bardella, Daniel Bastida, Montserrat
Casalprim, Joan Font, Miquel
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Nicolau, Tomàs Peire i Carles
Carle
Rabaneda.
Es tracten els quatre punts següents
referents a l'organització de les
Jornades Tècniques:
o Participants
o Finançament
o Temàtiques
o Dates i lloc
•

Respecte als participants se
seguirà
eguirà la proposta de sectors,
d'institucions i de persones
inclosa en el document de
treball. La Societat de Foment
Pallars Jussà, S.A.
s'encarregarà de contactar amb
les persones i entitats del Pallars
i la Universitat d'Andorra serà
l'encarregada de contactar amb
les persones i entitats d'Andorra.

•

Es buscarà el finançament amb
entitats públiques (Govern
d'Andorra, Comuns, Andorra
Turisme, Ajuntaments, Consell
Comarcal, ...) i amb d'entitats
privades (entitats financeres,
grups hotelers, ressorts turístics,
...).. El finançament necessari per
organitzar les Jornades
Tècniques ascendeix a 15.120 €.

•

Es defineixen les quatre
temàtiques a treballar durant
dur
les
quatre reunions de les Jornades
Tècniques:
1. Diagnòstic del sector
turístic al Pirineu
2. Àmbits d'activitat
econòmica per dinamitzar
el turisme al Pirineu
3. Models de negoci en el
turisme
urisme de muntanya
4. Estructura de la formació
sobre turisme rural i de
muntanya

•
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S'acorda que les Jornades
Tècniques es faran a Andorra el
divendres 17 d'abril i el
dissabte 18 d'abril del 2015.
2015 La
Universitat d’Andorra farà una
proposta de local per a
l’organització
anització de les jornades i
per a l’allotjament dels
participants de fora del Principat.

S'acorda fer una nova reunió el
dijous dia 5 de febrer del 2015 a
Tremp a les 12.00 hores.
hores Abans
d'aquesta data la Societat de
Foment Pallars Jussà, S.A. i la
Universitat
tat d'Andorra hauran
contactat amb les possibles
institucions que puguin finançar les
Jornades. També s'haurà contactar
amb possibles participants. La
Universitat Autònoma de Barcelona
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INCORPORACIÓ DE NOU SOCI
Ens plau comunicar-vos que el mes de desembre el Sr.Joaquim Delgado, de
Tremp, ha entrat a formar part de la Societat de Foment.
El Sr. Delgado és advocat del bufet “SNAD Advocats i Assessors” amb seus a:
Tremp, La Pobla de Segur i, El Pont de Suert.

Benvingut Sr. Delgado!!

ACTIVITATS MENSUALS
 Ens reunim, mensualment, amb el Consell Assessor

 Us enviem, setmanalment, els indicadors econòmics que ens
proporciona l’Àrea d’Estudis i Anàlisis Econòmica de la Caixa.

 Passem tot tipus d’informació relativa als ajuts, formació i
esdeveniments, dirigida als emprenedors o empresaris que ens facin
arribar les institucions, administracions o instituts de desenvolupament.
 Seguim recolzant i treballant amb diferents projectes estratègics per a la
comarca.
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MISSIÓ
JUSSACTIU / SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ , SA, és una
entitat Pública / Privada que té com a objectiu influir, promocionar i
desenvolupar els interessos econòmics del Pallars Jussà, potenciant les
empreses establertes i l’emprenedoria amb el foment d’inversions i
projectes que generin la creació de llocs de treball en benefici i projecció
de la comarca.

